NOWY CITROËN C5 X
I C5 X PLUG-IN HYBRID

Le Tone ze swoim przebojem
„Joli Dragon” okazał się
w latach 90. odkryciem wśród
wokalistów gatunku French
Touch. Muzyką zajmował się
przez piętnaście lat, potem
jednak coraz więcej uwagi
poświęcał grafice. Po 2011
roku wystawiał swoje prace między innymi
w Centrum Pompidou. Le Tone, wielbiciel
artystów budujących swoją sztukę kolorem,
sam ma raczej słabość do ilustracji w czerni
i bieli. Opowiada proste historie, szkicując je
pisakiem w swoich notesach.

1974

2016

Citroën prezentuje model CX, owoc
wielu lat pracy inżynierów Marki. Samochód jest wyposażony w zamontowany z przodu, zintegrowany ze
skrzynią biegów silnik, utrzymujące
stały poziom hydropneumatyczne
zawieszenie, wklęsłą tylną szybę
i futurystyczną deskę rozdzielczą.
Te innowacje zapewniają mu
błyskotliwą karierę.

KLIKNIJ W LOGO

PO WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj wyjątkowe modele
tworzące historię Marki
Citroën od 1919 roku
aż do dziś.
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Koncepcyjny Cxperience nawiązuje
do kodów stylistycznych typowych
dla limuzyn z wyższej półki.
Ma efektowne nadwozie i zainspirowane
światem luksusowych mebli wnętrze.
Jest wyposażony w najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne. To projekt,
który cieszy oczy amatorów motoryzacyjnego designu najwyższej klasy.

1934

Citroën rewolucjonizuje świat motoryzacji, wprowadzając na rynek model
Traction Avant. Wyróżnia go napęd
na przednie koła, który znajduje odzwierciedlenie w nazwie samochodu.

1939

Citroën prezentuje Tub, nowoczesny
samochód dostawczy wyposażony m.in.
w przesuwne drzwi boczne. W 1948 r.
zastępuje go model Type H.

1948

Pojawia się 2 CV, przedstawiany
jako „ekonomiczny, solidny
samochód, zdolny przewieźć
4 osoby i 50 kg bagażu
w pełnym komforcie”.

1955

Zaprezentowany podczas Salonu Paryskiego zjawiskowy DS o aerodynamicznych
liniach wyglądał jak pojazd z innej planety.
Samochód projektu Flaminio Bertoniego
był nazywany „latającym spodkiem”.

1968

Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych
samochodów jak Ami 6 i Dyane.
Warto też pamiętać o oryginalnym
Citroënie Méhari, sprawdzającym się
w każdych warunkach.

1970

Dzięki swojemu nowoczesnemu stylowi model
GS na długo pozostanie jednym z najbardziej
aerodynamicznych i wygodnych na rynku hatchbacków. Wyposażony w 4-cylindrowy silnik typu boxer
i zawieszenie hydropneumatyczne, zostanie sprzedany
w ilości blisko 2,5 miliona egzemplarzy.
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CITROËN
DLA KAŻDEGO

CITROËN C3

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz charakterystyczne cechy samochodów Citroën: przyjazne wnętrze i komfortowe warunki jazdy. Wartości,
które zawsze kierowały Marką. Dziś Citroën oferuje szeroką gamę modeli
oraz wybór między napędem spalinowym i elektrycznym.

CITROËN C4

CITROËN C5 X

SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

NOWY CITROËN C5 X
I C5 X PLUG-IN HYBRID
KAWAŁEK NIEBA NA ZIEMI

CITROËN BERLINGO
(WERSJA M/XL)

CITROËN SPACETOURER
(WERSJA XS/ SM/XL)

W 100% ELEKTRYCZNY LUB PLUG-IN HYBRID

CITROËN Ë-C4

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID

CITROËN Ë-BERLINGO
ELECTRIC

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELECTRIC

(WERSJA M/XL)
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GAMA

CITROËN C5 X
PLUG-IN HYBRID

(WERSJA XS/M/XL)
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MOCNE
STRONY

KOMFORT JAZDY

Wersja hybrydowa typu plug-in o mocy 225 KM,
pozwala przejechać do 55 km w trybie w 100% elektrycznym, bez emisji CO2.

STRONY 30 - 31

NAPĘD PLUG-IN HYBRID
LUB BENZYNOWY

Wybierz rodzaj napędu zgodny ze swoimi wymaganiami.
STRONY 10 - 13

PRZESTRONNOŚĆ

Przestronna i praktyczna przestrzeń w przodu zachwyca
elegancką deską rozdzielczą. Zaś wygodny tył zachęca
do relaksu.
STRONY 32 - 33

AWANGARDOWA SYLWETKA

Jedyny w swoim rodzaju design, z aerodynamicznymi liniami.
STRONY 16 - 17

ZAPRASZAMY
DO STREFY KOMFORTU

JASNOŚĆ

Wyjątkowo doświetlone wnętrze dzięki szyberdachowi
i powierzchniom przeszklonym 360°.
STRONY 34 - 35

BAGAŻNIK O POJEMNOŚCI 545 l

Wnętrze gwarantuje poczucie spokoju i przestronności, dzięki
jakości materiałów i ich kolory oraz dbałości o szczegóły.

Obszerny bagażnik z szerokim otworem, wyposażony
w klapę otwieraną bez użycia rąk.

STRONY 20 - 21

STRONY 36 - 37

AKTYWNE ZAWIESZENIE
CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Ekskluzywna innowacja, dostępna w wersji hybrydowej,
łącząca progresywne ograniczniki hydrauliczne ze sterowanym
zawieszeniem, zapewniająca niespotykany komfort.
STRONY 26 - 27

SIEDZENIA ADVANCED COMFORT
Komfort siedzeń zapewnia, że czujesz się zupełnie
jak w domu.
STRONY 29 - 29

ASYSTENT GŁOSOWY

Łatwy w użyciu osobisty asystent odpowiada na pytania
i wykonuje polecenia.
STRONY 40 - 41

ROZSZERZONY
WYŚWIETLACZ HEAD UP

Poza nowym systemem wyświetlania informacji na
przedniej szybie, C5 X oferuje gamę innych wyrafinowanych systemów wspomagania prowadzenia.
STRONY 44 - 45
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MOCNE STRONY
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SPIS TREŚCI
STR. 10
STR. 14
STR. 24
STR. 38
STR. 58

8

SPIS TREŚCI

SILNIKI
STYLE
DOBRE SAMOPOCZUCIE
SPOKÓJ
WYPOSAŻENIE
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SILNIKI

PLUG-IN HYBRID LUB BENZYNA
Citroën C5 X jest dostępny w wersji hybrydowej plug-in lub benzynowej. Wersja hybrydowa zapewnia niespotykany dotąd
komfort, ale także wyjątkowo płynną i cichą jazdę. Jego zasięg w trybie elektrycznym umożliwia wykonywanie wszystkich
codziennych podróży. Na dalsze wyjazdy będzie przydatny silnik spalinowy.
Aktualne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 znajdziesz w cenniku dostępnym pod adresem
www.citroen.pl
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NAPĘD

PLUG-IN HYBRID
Napęd hybrydowy typu plug-in w C5 X łączy w sobie wszystkie zalety w pełni elektrycznego pojazdu na krótsze podróże dzięki silnikowi elektrycznemu, z mocą i zasięgiem silnika benzynowego PureTech 180, przydatnego na dłuższe trasy. Automatyczna skrzynia
biegów EAT8 zapewnia płynną zmianę biegów i imponującą przyjemność z jazdy dzięki
natychmiast dostępnemu momentowi obrotowemu wynoszącemu 360 Nm.
C5 X Plug-in Hybrid oferuje również tryb hamowania, system odzyskujący energię dla
akumulatora podczas hamowania i zwalniania. Przełącznik umieszczony na konsoli środkowej pozwala wybrać tryb jazdy: Elektryczny, Hybrydowy, Komfortowy lub Sportowy.
Należy pamiętać, że aktywne zawieszenie Citroën Advanced Comfort® dostosowuje się
do każdego trybu jazdy.

TRYB ELEKTRYCZNY
C5 X Plug-in Hybrid o zasięgu
do 55 km świetnie nadaje się na
większość codziennych podróży.
Tyle przejechanych kilometrów
bez zużywania paliwa i emisji
zanieczyszczeń.

12 SILNIKI

TRYB HYBRYDOWY

Przełączanie między napędem
elektrycznym i spalinowym
odbywa się automatycznie, aby
uzyskać optymalną wydajność.

TRYB KOMFORTOWY

TRYB SPORTOWY

W oparciu o tryb hybrydowy, tryb
jazdy Komfort oferuje dodatkową wygodę dzięki aktywnemu
zawieszeniu Citroën Advanced
Comfort®.

C5 X Plug-in Hybrid dzięki wsparciu silnika elektrycznego osiąga
całkowitą moc 225 KM.
Aktywne zawieszenie Citroën
Advanced Comfort® zapewnia
lepsze trzymanie się drogi.

13

STYLE
ELEGANCJA I DYNAMIZM

C5 X prezentuje się z nową identyfikacją świetlną Citroëna, z diodami LED tworzącymi
kształt litery V. Są one rozmieszczone na dwóch poziomach. Jedna linia diod znajduje się
na przedłużeniu górnego szewrona, druga zaś jest przedłużeniem niższego i dochodzi
do reflektorów LED, podkreślających szeroką sylwetkę. Ta siła i elegancja daje się zauważyć również z tyłu samochodu, a specyficzna identyfikacja świetlna LED jest dostrzegalna
zarówno w dzień, jak i w nocy. Głębokie przetłoczenia i zaokrąglone linie tylnej klapy,
uwydatniają moc sylwetki nadwozia.
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SYLWETKA

AWANGARDOWA
Citroën C5 X jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Łączy w sobie elegancję sedana o wydłużonej masce, z wszechstronnością kombi z obszernym bagażnikiem, a także podwyższoną sylwetką SUV’a z kołami o dużej średnicy.
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AERODYNAMICZNE
I PŁYNNE LINIE
C5 X wzbudza emocje od pierwszego wejrzenia, dzięki nowoczesnej
sylwetce o mocnym wyglądzie. Został zainspirowany lotnictwem,
a jego długa linia dachu kończy się aerodynamicznym spojlerem górnym. Drugi spoiler, w kolorze czarnym błyszczącym, zapewnia
dodatkową siłę docisku i stabilność podczas hamowania. Aby jeszcze bardziej wzmocnić niepowtarzalny charakter C5 X, jest on
dostępny również w wersji dwukolorowej z czarnym dachem.
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WNĘTRZE

SALONU
Wnętrze C5 X zostało zaprojektowane w stylu przestronnego salonu
wypoczynkowego z zastosowaniem najnowszych technologii. Jakość
użytych materiałów i dbałość o najdrobniejsze szczegóły tworzą poczucie wyjątkowego komfortu i dobrego samopoczucia. Dodatkowo subtelne oświetlenie ambientowe wprowadza wrażenie lekkości i elegancji.
Szczególną uwagę zwrócono również na ergonomię kokpitu. Wszystkie
elementy sterujące zostały starannie rozmieszczone, a ekran dotykowy
12“ HD i cyfrowy zestaw wskaźników umożliwiają kierowcy trzymanie
wzroku na drodze. Wreszcie, wiele schowków sprytnie rozlokowanych
pozwala na przechowywanie lub ukrywanie przedmiotów codziennego
użytku, przyczyniając się do jeszcze większej wygody pasażerów
na pokładzie C5 X.
ZOBACZ WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
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ZOBACZ
WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW

TONACJI
WNĘTRZA

Nowoczesność i elegancja łączą się z najwyższym poziomem komfortu na pokładzie
C5 X. Akcenty satynowego chromu lub błyszczącej czerni zostały elegancko skomponowane z ciepłymi i miękkimi materiałami. Każdy znajdzie tu wnętrze swoich marzeń,
spośród 5 dostępnych tonacji wnętrza.
Tonacja Urban Grey łączy w sobie wygodę i subtelną elegancję. Szara, pikowana tkanina z wzorem w jodełkę tworzy udany kontrast z pokryciem z czarnej skóry syntetycznej. Całość podkreślają szare poziome pasy z graficznym wzorem.
Tonacja Metropolitan Grey tworzy modne połączenie pikowanej czarnej skóry naturalnej z szarą skórą syntetyczną. Szary pas z graficznym wzorem oraz haft w kształcie
szewronu ożywiają górną część oparć siedzeń. Dekory z efektem szczotkowanego
metalu na desce rozdzielczej i panelach drzwi dodają całości elegancji.
Tonacja ta jest dostępna również w kolorze niebieskim: Metropolitan Blue.
Tonację Hype Black wyróżnia naturalna czarna skóra z perforacją w kształcie szewronu, stanowiącą wyraz dodatkowego luksusu, dopełnionego szarym pasem z graficznym wzorem oraz haftem w kształcie szewronu. Na panelach drzwi i desce
rozdzielczej odnajdziemy dekory z materiału drewnopodobnego, zapewniające ciepłą
i przytulną atmosferę.

5

Wreszcie tonacja Hype Adamantium wyróżniająca się szczególnym wyrafinowaniem,
to naturalna czarna skóra z perforacją w kształcie szewronu wraz z naturalną skórą
w kolorze szarym Adamantium. Pas poziomy z tkaniny o wyglądzie drewna i haft
w kształcie szewronu stanowią swoiste połączenie tych dwóch rodzajów skóry.
Spójność całości zostaje zachowana poprzez dekory z materiału drewnopodobnego
na panelach drzwi i desce rozdzielczej oraz listwie ozdobnej na desce rozdzielczej
w kolorze Adamantium.
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DOBRE
SAMOPOCZUCIE
WYJĄTKOWY KOMFORT
CITROËN ADVANCED COMFORT® – tak nazwaliśmy nasz kompleksowy program,
którego celem jest zapewnienie każdemu pasażerowi maksymalnego komfortu we
wszystkich możliwych aspektach. Jego rezultatem są innowacyjne rozwiązania i najnowsze inteligentne technologie, które sprzyjają budowaniu dobrego samopoczucia.
Odpowiadamy w ten sposób na zróżnicowane oczekiwania użytkowników udowadniając, że Citroën jest punktem odniesienia dla konkurentów pod względem komfortu.
Ta „inżynieria dobrego samopoczucia” skoncentrowana jest na czterech priorytetach:
wywołaniu efektu chroniącego pasażerów kokonu, praktyczności, łatwej eksploatacji
oraz tworzeniu atmosfery pełnej harmonii i spokoju.

FILTROWANIE

NAPŁYWAJĄCYCH INFORMACJI
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UŁATWIENIA

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

PŁYNNOŚĆ
JAZDY
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AKTYWNE
ZAWIESZENIE
CITROËN ADVANCED COMFORT
®

Zawieszenie Citroën Advanced Comfort® to ekskluzywna innowacja
Citroëna, która odtwarza efekt „latającego dywanu” znany z wcześniejszych kultowych modeli Citroëna. Jest wyposażeniem standardowym
stosowanym w C5 X w wersji benzynowej. Doskonale absorbuje
zarówno lekkie nierówności, jak i większe wyboje. Zapobiega efektowi
dobijania zawieszenia, zapewniając tym unikalny komfort jazdy
W wersji hybrydowej typu plug-in C5 X zastosowano, jako światową premierę, Aktywne Zawieszenie Citroën Advanced Comfort®,
jeszcze bardziej poprawiające komfort podróżowania. Połączono
w nim progresywne ograniczniki hydrauliczne (Progressive
Hydraulic Cushions®) z aktywną kontrolą zawieszenia.
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Auto dostosowuje pracę każdego koła, bardziej elastycznie lub mocniej
w zależności od napotkanej sytuacji. Czujniki rozpoznają stan drogi
i przekazują te informacje do komputera sterującego, który w każdej
chwili określa właściwą konfigurację zapewniającą maksymalny komfort
wszystkim pasażerom. Oprócz czujników ESP posiada dodatkowe czujniki położenia pionowego i prędkości kół analizujące ruchy nadwozia
i tempo jazdy. Aktywne zawieszenie zapewnia zarówno doskonały komfort na prostych odcinkach, jak i wysoką stabilność podczas jazdy na
zakrętach.
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SIEDZENIA
ADVANCED
COMFORT
Kolejna ekskluzywna innowacja Citroëna to fotele Advanced Comfort zastosowane w Citroënie C5 X,
zapewniające wiele rodzajów komfortu. Jest to między innymi komfort wizualny dzięki eleganckim
pikowanym pokryciom foteli. Zaś wyjątkową miękkość połączoną z doskonałą stabilnością ciała
podczas jazdy zapewnia połączenie pianki o dużej gęstości z pianką strukturalną. Komfort pozycji
znacząco poprawia wiele opcji regulacji, w tym odcinka lędźwiowego i wysokości siedzisk przednich
foteli, oraz szerokie podłokietniki boczne i centralne, z przodu i z tyłu pojazdu. Przednie fotele mogą
zostać wyposażone w ogrzewanie, wentylację i system masażu, które sprawią, że podróż będzie
wyjątkowo komfortowa.

28 DOBRE SAMOPOCZUCIE

29

RADOŚĆ Z JAZDY

Ë-COMFORT

Bez hałasu, bez wibracji, dzięki redukcji hałasu drogowego i izolacji
od świata zewnętrznego. Akustyka wnętrza została starannie dopracowana między innymi dzięki laminowanym szybom z przodu i z tyłu
pojazdu. Na pokładzie C5 X w wersji hybrydowej typu plug-in
doświadczysz najwyższego komfortu jazdy w absolutnej ciszy. Oba
silniki, elektryczny i benzynowy, łączą swoje siły, aby zapewnić wyjątkowo płynną jazdę. Stres został całkowicie wyeliminowany, pozostał
absolutny spokój.
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KOMFORT
Z TYŁU

Tylne siedzenia zapraszają wręcz do odpoczynku,
z dużą przestrzenią na kolana oraz nad głową.
Dzięki swojej szerokości C5 X pomieści trzy osoby
z tyłu przy zachowaniu optymalnego komfortu.
Prawdziwe zaproszenie do relaksu.
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33

DUŻY OTWIERANY
SZKLANY DACH

Wyjątkowo doświetlone wnętrze dzięki szyberdachowi
i powierzchniom przeszklonym 360° sprawia, że poziom komfortu na pokładzie Citroëna C5 X jest wyjątkowy. Duży elektrycznie sterowany szklany dach zapewnia wszystkim
pasażerom z przodu i z tyłu zalaną światłem przestrzeń.
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OTWIERANIE
BEZ UŻYCIA RĄK
WERSJA PLUG-IN HYBRID

WERSJA BENZYNOWA

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA

485 l
AŻ DO 1580 l
ZE ZŁOŻONYMI
TYLNYMI SIEDZENIAMI
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545 l

AŻ DO 1640 l
ZE ZŁOŻONYMI
TYLNYMI SIEDZENIAMI

Wszechstronny i szczególnie przydatny do codziennego użytku C5 X
ma obszerny bagażnik z dużą pokrywą, niskim progiem załadunku
oraz proste ściany boczne. Tylne siedzenia łatwo się składają przy
pomocy uchwytów w bagażniku. Po złożeniu powstaje równa
powierzchnia do przewozu bagaży. Półka w bagażniku chroni wszystkie przedmioty przed wzrokiem obcych osób i jednocześnie ułatwia
załadunek. Zaś elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika umożliwia
bezdotykowe otwarcie lub zamknięcie w dowolnym momencie.
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SPOKÓJ
C5 X został wyposażony w zaawansowane technologie, aby każda podróż była komfortowa, spokojna
i relaksująca.
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MY CITROËN
DRIVE PLUS

C5 X to pierwszy model, w którym zastosowano zupełnie nowy intuicyjny
interfejs komunikacyjny z 12-calowym ekranem dotykowym HD, 4 portami
USB typu C oraz bezprzewodową ładowarką indukcyjną do smartfona.
Nowy 12-calowy ekran dotykowy HD jest łatwy i intuicyjny w obsłudze.
Za pomocą systemu widżetów możesz dostosować go do swoich potrzeb.
Twoje ulubione aplikacje i treści są automatycznie wyświetlane na ekranie
dotykowym. Konfigurację zawartości można zmienić w dowolnym momencie
zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami. Ten inteligentny system zawiera
również prawdziwego osobistego asystenta z rozpoznawaniem komunikatów
głosowych, kto rozumie Twoje instrukcje, odpowiada na twoje pytania
oraz wykonuje polecenia. Aby aktywować asystenta głosowego
w „My Citroën Drive Plus” po prostu powiedz: „Cześć Citroën”.
Uzyskasz wtedy dostęp m.in. do prognozy pogody, nawigacji, muzyki,
sterowania klimatyzacją lub telefonem.
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ZOBACZ WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW
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W KONTAKCIE

MY CITROËN PLAY PLUS
To usługa kompatybilna z aplikacjami Apple
CarPlay™ i Android Auto, umożliwia połączenie
smartfona z samochodem. Po sparowaniu ze
smartfonem możesz korzystać w bezpieczny sposób z nawigacji, połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości lub słuchania muzyki, bez
odrywania wzroku od drogi. Wszystkie aplikacje ze
smartfona będą wyświetlane bezpośrednio na centralnym ekranie dotykowym.

MY CITROËN ASSIST
Bezpłatna usługa połączeń alarmowych oraz
assistance z geolokalizacją, dostępna 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. Umożliwia wezwanie
odpowiednich służb ratunkowych automatycznie
lub po naciśnięciu przycisku alarmowego w kabinie.

BĄDŹ

MY CITROËN APP
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Dzięki aplikacji My Citroën zainstalowanej na
smartfonie możesz sterować zdalnie niektórymi
funkcjami Twojego C5 X. Szczególnie przydatna
będzie możliwość jego lokalizacji lub zdalnego
zamykania i otwierania. W wersji hybrydowej plug-in, oprócz zaprogramowania procesu ładowania,
można zaplanować wcześniejsze przygotowanie
termiczne wnętrza, dzięki czemu wsiadasz do
pojazdu z temperaturą 21°C, niezależnie od pory
roku. Aplikacja umożliwia również sprawdzenie
w dowolnym momencie jaki jest aktualny zasięg
pojazdu przy użyciu napędu elektrycznego.
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ROZSZERZONY HEAD UP

DISPLAY
C5 X jest wyposażony w spektakularną i użyteczną innowację w postaci systemu wyświetlania
nowej generacji. Rozszerzony Head Up Display wyświetla wszystkie niezbędne informacje podczas
jazdy na przedniej szybie samochodu, czytelnie i w pełnym kolorze, bezpośrednio w polu widzenia
kierowcy. Dzięki sterowaniu na kierownicy możliwe jest konfigurowanie i modyfikowanie pokazywanych parametrów. Zwiększa to bezpieczeństwo oraz komfort jazdy ponieważ nie jest konieczne
odwracanie wzroku od drogi, w celu uzyskania informacji o prędkości, działaniu systemów wspomagania prowadzenia pojazdu, danych nawigacyjnych lub zarządzaniu mediami i telefonem.
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HIGHWAY
DRIVER ASSIST

Półautonomiczny system jest szczególnie przydatny na drogach ekspresowych
i autostradach. Łączy w sobie adaptacyjny regulator prędkości z funkcją Stop & Go
z układem utrzymania pojazdu w granicach pasa ruchu. Wystarczy jedynie wprowadzić prędkość docelową powyżej 30 km/h, a kierowca nie musi używać pedałów
hamulca i przyspieszenia ani korygować toru jazdy – samochód zrobi to za niego.
Jednak dla bezpieczeństwa ręce prowadzącego przez cały czas muszą spoczywać
na kierownicy, w innym wypadku system się wyłączy. Kierowca w każdej chwili
może przejąć kontrolę nad samochodem.
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BEZPIECZEŃSTWO I SPOKÓJ

Oprócz opisanych poniżej systemów wspomagania prowadzenia, C5 X posiada funkcję przypominania kierowcy o konieczności zrobienia przerwy w podróży, elektryczny hamulec postojowy, system awaryjnego hamowania i ostrzegania o ryzyku kolizji, tempomat, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, statyczne doświetlanie zakrętów, system stabilizacji toru jazdy przyczepy i kamerę cofania z funkcją Top Rear Vision.

WIDOK 360°

SYSTEM KONTROLI MARTWEGO POLA

POWIADOMIENIE O RUCHU Z TYŁU

BEZKLUCZYKOWY DOSTĘP I URUCHAMIANIE

System ułatwia manewrowanie przy niskich prędkościach, wyświetlając na ekranie dotykowym widok otoczenia samochodu 360° z lotu ptaka, pochodzący
z 4 kamer wysokiej rozdzielczości. Aktywowany jest automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub ręcznie.

Jest szczególnie przydatny na drogach o wielu pasach ruchu. Informuje kierowcę
o innym pojeździe znajdującym się w martwym polu w odległości do 70 m za
pomocą pomarańczowych diod, zapalających się w rogu lusterka zewnętrznego
po odpowiedniej stronie.

Ten system wykrywa wszelkie zagrożenia podczas manewru cofania, takie jak:
piesi, motocykle, rowery lub samochody.

System umożliwia otwieranie, zamykanie i uruchamianie samochodu bez
konieczności wyjmowania kluczyka z kieszeni. Samochód rozpoznaje zbliżającego się kierowcę.

KONTROLA UWAGI KIEROWCY

AKTYWNY ALARM NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA LINII

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE ŚWIATEŁ

MONITOROWANIE OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI
Z REKOMENDACJĄ

System monitoruje poziom koncentracji kierowcy sprawdzając trajektorię samochodu względem linii wyznaczających pas ruchu. To szczególnie przydatne rozwiązanie podczas jazdy autostradą. Funkcja jest aktywna przy prędkości
powyżej 65 km/h.
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System bazuje na danych przekazywanych przez kamerę monitorującą przerywane i ciągłe linie na drodze. W razie przekroczenia linii bez włączonego kierunkowskazu układ kierowniczy automatycznie koryguje trajektorię samochodu,
by utrzymać go w granicach pasa ruchu. System przeciwdziała dekoncentracji
kierowcy.

przełączanie świateł drogowych i mijania w zależności od natężenia ruchu drogowego, gdy wykryte zostaną pojazdy nadjeżdżające z przeciwka. System ten
zapewnia optymalne oświetlenie podczas jazdy nocą.

Informuje kierowcę o obowiązującym ograniczeniu prędkości. Gdy kamera
wykryje znak ograniczenia, wyświetla odpowiedni komunikat. Kierowca może
ustawić wskazaną prędkość w regulatorze lub ograniczniku prędkości. System
również rozpoznaje znaki: „stop”, „zakaz wjazdu” i „zakaz wyprzedzania”.
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PLUG-IN HYBRID

PROSTE
ŁADOWANIE
ZOBACZ RÓŻNE
TRYBY ŁADOWANIA

Proces ładowania C5 X Plug-in Hybrid jest bardzo prosty. Poprzez ekran dotykowy lub aplikację My Citroën można zaprogramować między innymi odroczone
ładowanie poza godzinami szczytu, gdy ceny energii są niższe. Gniazdo ładowania zawiera lampkę sygnalizującą etap ładowania, który można również obserwować zdalnie w aplikacji My Citroën. Kable do ładowania są przechowywane
w dedykowanej przestrzeni pod podłogą bagażnika. Podczas jazdy w trybie
100% elektrycznym pod lusterkiem wstecznym świeci się dobrze widoczna
z zewnątrz niebieska lampka kontrolna, która jest przydatna zwłaszcza w ośrodkach miejskich, do których dostęp jest regulowany. Aby zachować jak najdłuższą
żywotność akumulatora C5 X Plug-in Hybrid należy go regularnie doładowywać.
AKUMULATOR JEST OBJĘTY GWARANCJĄ NA OKRES 8 LAT
Z LIMITEM 160 000 km DO POZIOMU 70% WYDAJNOŚCI.
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RODZAJE

ŁADOWANIA
W mieście, na autostradzie czy w domu, jest wiele sposobów ładowania
C5 X Plug-in Hybrid pozwalających zawsze znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Wybór zależy od Twoich potrzeb.

GNIAZDO STANDARDOWE

WALL BOX

W domu akumulator można naładować do 100% w 10 godzin przy podłączeniu do standardowego gniazdka
kablem typu 2.

Dostępne na drogach publicznych i niektórych parkingach,
ładowarki Wall Box mogą być również zainstalowane w Twoim
domu. Dzięki kablowi typu 3 ładowanie od 0 do 100% jest
możliwe w 3 h 25 min (16 A), a z opcjonalną ładowarką
pokładową 7,4 kW nawet w 1 h 40 min (32 A).
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ZOBACZ INNE
RODZAJE
ŁADOWANIA

53

EKRANY

INTUICYJNY

INTERFEJS
Kierowca Citroëna C5 X Plug-in Hybrid może korzystać z intuicyjnych, czytelnych i łatwych w eksploatacji interfejsów. Specjalny tryb wyświetlania umożliwia
śledzenie stanu naładowania akumulatorów lub aktualnego zasięgu. Zapewnia
on również dostęp do trzech kluczowych informacji: wskaźnika mocy, przepływu
energii oraz komfortu cieplnego. Specjalne, dodatkowe karty ekranu dotykowego zlokalizowanego w centralnej części deski rozdzielczej wizualizują schemat
przepływu energii, jak również pokazują menu programowania odroczonego
ładowania akumulatorów, regulacji wstępnej temperatury wnętrza lub konfigurację funkcji E-Save. Funkcja ta jest przydatna do zarezerwowania odpowiedniego
zapasu energii elektrycznej, który jest niezbędny np. do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu. Gdy samochód jest w trakcie ładowania, na ekranie prezentowane są informacje związane z tym procesem: czas pozostały do końca
ładowania, odzyskany zasięg i moc ładowania.
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APLIKACJA
MY CITROËN
Bądź w stałym kontakcie ze swoim
samochodem dzięki aplikacji My Citroën,
którą możesz zainstalować w smartfonie.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące
eksploatacji i obsługi samochodu będziesz
mieć w zasięgu ręki.
Dzięki aplikacji można:
•Z
 lokalizować swój samochód.
•U
 mówić się na wizytę w serwisie.
•Z
 apoznać się z dokumentacją samochodu.
• P rzeglądać książkę serwisową.
•K
 ontaktować się z Citroën Assistance.
•U
 zyskiwać rady dotyczące ekojazdy.
I dodatkowo w przypadku
C5 X Plug-in Hybrid:
•S
 prawdzać stan naładowania
akumulatorów, przewidywany czas ich
ładowania i aktualny zasięg samochodu.
• P rogramować późniejsze ładowanie.
•U
 ruchamiać wstępne ogrzewanie lub
chłodzenie wnętrza samochodu.
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6 KOLORÓW NADWOZIA

BLANC NACRÉ (P)

BLEU MAGNÉTIQUE (M)

5 TONACJI WNĘTRZA

GRIS AMAZONITE (M)

GRIS ACIER (M)

NOIR PERLA NERA (P)

TONACJA URBAN GREY
Szary materiał / Czarna skóra syntetyczna

TONACJA METROPOLITAN GREY
Czarna skóra naturalna / Szara skóra syntetyczna

TONACJA HYPE BLACK
Czarna skóra naturalna / Czarna skóra naturalna
z perforacją

TONACJA HYPE ADAMANTIUM
Czarna skóra naturalna / Skóra naturalna w kolorze Adamantium
z perforacją

TONACJA METROPOLITAN BLUE
Czarna skóra naturalna / Skóra syntetyczna w kolorze Bleu Saphir

GRIS PLATINIUM (M)

5 KOLORÓW NADWOZIA Z CZARNYM DACHEM

BLANC NACRÉ (P)

GRIS AMAZONITE (M)

GRIS PLATINIUM (M)

BLEU MAGNÉTIQUE (M)

GRIS ACIER (M)

(M): metalizowany – (P): perłowy
Wszystkie elementy wyposażenia zaprezentowane w tym katalogu odnoszą się do Citroëna C5 X. Samochody Citroën, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach.
Zaprezentowane i opisane w katalogu elementy wyposażenia występują w zależności od poziomu wyposażenia lub jako opcja. Szczegółowe informacje uzyskać można w salonach sprzedaży oraz na www.citroen.pl.
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WYMIARY

WYBRANE AKCESORIA

UCHWYTY NA NARTY

BELKI DACHOWE

Wartości w milimetrach.
* Szerokość pojazdu ze złożonymi lusterkami bocznymi.
** Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami bocznymi.

UCHWYT NA ROWERY MONTOWANY
NA HAKU HOLOWNICZYM

POBIERZ NOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ MY CITROËN
aby korzystać ze spersonalizowanych usług Citroëna za pomocą smartfona.

KRATKA ODDZIELAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ SCAN MY CITROËN
aby mieć stały dostęp do instrukcji użytkownika samochodu. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości
skanujesz wybrany element samochodu i przechodzisz bezpośrednio do jego opisu.

OBRĘCZE KÓŁ
opinie
klientów
citroen.pl

OBRĘCZE ALUMINIOWE 17” OBRĘCZE ALUMINIOWE 19”
VORTEX
AERO X
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OBRĘCZE ALUMINIOWE 19”
AERO X BLACK DIAMOND

WYRAŻAJ SWOJĄ OPINIĘ O SAMOCHODZIE LUB PUNKCIE SPRZEDAŻY
i dziel się nią po zakupie lub wizycie w serwisie. Opinie i oceny są publikowane na stronie Citroëna.

Citroën poleca Total – AUTOMOBILES CITROËN – Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris 642 050 199. Niniejszy dokument dotyczy

wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami
dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka Citroën zapewnia rozwój
w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są
dostępne pod adresem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07
(połączenie dla telefonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).
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na www.citroen.pl
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